
TECHNIK

OGRODNIK –

zawód z pasją



Technik ogrodnik – kto to jest?
 Uwielbiasz przyrodę? 

 Sprawia Ci radość produkowanie 
owoców, warzyw i krzewów? 

 Jesteś miłośnikiem kwiatowych 
kompozycji? 

 Lubisz pracować w ciszy i spokoju,

w swoim tempie? 

To właśnie zawód dla Ciebie!!!               
Zawód poszukiwany 
na europejskich rynkach pracy.



W Technikum Ogrodniczym:

wiedzę                        
i umiejętności 

zawodowe 
zdobywasz na 
przedmiotach 

specjalistycznych, 
kursach 

kwalifikacyjnych        
i praktykach

uczysz się wszystkich 
przedmiotów 

ogólnokształcących, 
więc możesz 

zdawać maturę

nauka 
trwa 

cztery 
lata





PRZEDMIOTY 
ZAWODOWE

przepisy ruchu drogowego

podstawy ogrodnictwa

zarządzanie firmą

sadownictwo i szkółkarstwo

warzywnictwo

rośliny ozdobne

język obcy zawodowy

podejmowanie i prowadzenie        
działalności gospodarczej

planowanie prac związanych z uprawą    
roślin sadowniczych

planowanie prac związanych z uprawą   
roślin warzywnych

planowanie prac związanych z uprawą  
roślin ozdobnych



To nasze 

szkolne 
szklarnie. 

Wszystkiego 

nauczysz się 

na miejscu!



Po ukończeniu szkoły będziesz 

technikiem ogrodnikiem, 

który… 

ma wiedzę na temat różnorodnych roślin            
i wyobraźnię przestrzenną

jest kreatywny, ma poczucie estetyki

jest cierpliwy i systematyczny, a ogrodnictwo  
to jego pasja

w swojej pracy nie boi się zmieniających        
pór  roku 



Nr 

kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji

Liczba 

godzin

Termin 

egzaminu

RL.05
Zakładanie i prowadzenie 

upraw ogrodniczych
650

pod koniec

II półrocza

klasy trzeciej

RL.18
Planowanie i organizacja 

prac ogrodniczych
200

pod koniec 

I półrocza 

klasy czwartej

Egzamin potwierdzi  Twoje 

wiadomości i umiejętności



Po ukończeniu szkoły możesz:

być pilarzem-drwalem, specjalistą od środków ochrony roślin, 
kierowcą, bo masz uprawnienia

obsługiwać sprzęt specjalistyczny

produkować warzywa, owoce, krzewy ozdobne
i hodować kwiaty

prowadzić własną firmę ogrodniczą

urządzać i pielęgnować tereny zieleni

prowadzić gospodarstwo agroturystyczne

pracować w krajach UE jako technik ogrodnik



Oferty pracy dla Ciebie 

w kraju i za granicą







Możesz także prowadzić 

własną działalność 

gospodarczą, tak jak nasi 

absolwenci:
Adam Strzębała Gospodarstwo Ogrodnicze 

tel. 698 535 206

Zbigniew Zieliński Usługi Ogrodnicze 

tel. 602 477 029

Rafał Iwańczyk Usługi Ogrodnicze 

tel. 603 433 535 

Pantecki Paweł Usługi Ogrodnicze

tel. 502 731 059

Wojciech Kujawiak Usługi – produkcja rzepaku, pszenicy  

oraz sprzedaż i montaż okien

tel. 535 274 431



Ogrodnik to dzisiaj jeden 
z najbardziej przyszłościowych  

zawodów!!!

Przyjdź, poznaj nas i zostań 
z nami.

Zapraszamy!!!



Materiały źródłowe:

www.ceogr.edu.pl

Instagram: centrum_edukacji_ogrodniczej

google.pl – grafika oznaczona do ponownego wykorzystania

www.rolmax.net.pl

https://pl.jooble.org/praca

www.olx.pl/praca

www.gify.net

Prezentację zawodu opracowały:

Barbara Krupińska

Marzena Andrzejewska


